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Омладински дувачки оркестар Србије 
 

Омладински дувачки оркестар Србије радио је као музички камп у Кикинди 16-21.8.'21. 

Оркестар су чинили ученици основних и средњих музичких школа, студенти музике, аматери-

љубитељи и пет професора. Они су дошли из 12 места Србије и први пут су се састали 16.08.2021. 

године у Кикинди. Пробе су се одржавале два пута дневно у просторијама Културног центра у којем 

су постојали одлични услови за рад. 

Музички центар обезбедио је ноте, сталке за ноте и недостајуће инструменте. 

Композиције које су биле на програму захтревале су студиозан приступ.  

Хетерогени састав Оркестра није био сметња да понуђен програм буде квалитетно припремљен. 

За четири дана оджано је седам проба. Целовечерњи концерт је одржан 19.08. са почетком у 20 сати, 

на тргу испред Градске куће пред бројним аудиторијумом. Технички услови за одржавање концерта 

били су више него добри: Постављена је специјална бина у три нивоа, постављено је одлично 

осветлење и озвучење, за велики број посетилаца обезбеђене су столице. Резултат је био одличан на 

оппште задовољство публики, организатора и чланова оркестра. 

Камп је распуштен 21.08.2021. у преподневним сатима уз жељу и договор за поновно окупљање. 

 

Активности Омладинског дувачког оркестра Србије 

који нису предвиђени пројектом 

 

20. августа 2021. по позиву организатора Међународног фестивала дувачких 

оркестара у Макоу у Мађарској, а који се одржава у част нјиховог великог 

презника Свети Иштван. Омадински дувачки оркестар Србије, са успехом је 

наступио на том фестиувалу. 

 

 

 

22.0ктобра 2021. Председница Владе Србије Ана Брнабић била је у обиласку 

Северног Баната. Из њеног кабинета су питали да ли је могуће да јој се 

представи Омладинмски дубвачки оркестар Србије. У року од 48 сати, од 

постављеног питања, оркестар, у нешто мањем саставу, представио је своје 

музичко умеће председници Владе Србије, која је на свомм твитеру написала 

похвалне речи. 

 
6. Новембра 2021. у Морохалому, у Мађарској, одржано је 2. међународно 

такмичење дувачких оркестара. На пут у Мађарску кренуло је нешто мање од 

половине чланова   и у непотпуном саставу  Омладински дувачки оркестар 

Србије, освоио је треће место.  

 

.                                                        Борис Матијевић 

У Панчеву 2021 

 

 



Омладински дувачки оркестар Србије 2021. 
 

 
 проба 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Омладински дувачки оркестар Србије      Концерт испред Градске куће 19.8.2021. 
 

Makó (Мађарска) 20.08.2021.                                  Makó  - Заједнички наступ свих оркестара                                                                                 

 

 

 

    Морохалом (Мађарска) 6.11.2021.  

- 2.Међународно     такмичење   дувачких оркестара.                                                                                 

Омладински дувачки оркестар (у знатно смањеном саставу)  

 освојио је треће место.  

 

посета Ане Брнабић 22.10.2021.  


